
 
 

1

- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 
 

 Z á p i s 
ze 110. jednání Rady města Strakonice 
konaného 22.7.2009 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     6 členů RM :  

                          Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová, MUDr. Chod, pí Žiláková  
Ing. Brůžek 

 
Omluveni:   Ing. Vlasák  

Ing.Tůma - tajemník 
 
Program: 
 
1. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Nákup technického vybavení pro Úřad územního 
plánování, Strakonice“ 

            Usnesení č. 3358/2009 
2. MP - Schválení  Smlouvy o poskytování servisních služeb 

            Usnesení č. 3359/2009 
3. Licenční smlouva na užití ortofotomap ORP Strakonice  
                    Usnesení č. 3360/2009 
4. MěÚSS: A/ ubytování v AD 
                    Usnesení č. 3361/2009 
                  B/ prodloužení ubytování v AD 

            Usnesení č. 3362/2009 
5. Majetkové záležitosti 
                      Usnesení č. 3363/2009- 3410/2009 
6. TS - zvýšení nájemného dle zákona č.107/2006 Sb.,s platností od 1.1.2010 

            Usnesení č. 3411/2009 
7. Rozpočtová   opatření   č.  59 - 68 
                    Usnesení č. 3412/2009 
8. MP - Schválení  Dohody o zrušení a vypořádání smlouvy o dílo 
                    Usnesení č. 3413/2009 
9. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
                    Usnesení č. 3414/2009 
10. Financování výstavby Základní školy Povážská 

            Usnesení č. 3415/2009 
11. Zápis z 36. jednání projektu Otavské plavby 
                           Usnesení č. 3416/2009 
12. Sdružení zdravotně postižených v ČR – použití znaku města na plakát 

            Usnesení č. 3417/2009 
13. VŘ na pozici ředitele  Šmidingerovy knihovny Strakonice 

            Usnesení č. 3418/2009 
               
 
Zahájení:  
110. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:30 v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Nákup technického vybavení pro Úřad územního 
plánování, Strakonice“ 
Usnesení č. 3358/2009 (109/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu na podporu tvorby územně 
analytických podkladů obcí s rozšířenou působností (SD/OREG/243/09), na projekt s názvem „Nákup 
technického vybavení pro Úřad územního plánování, Strakonice“, mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemce grantu) a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen poskytovatel grantu). Výše grantu činí 57.159,- Kč. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
2. MP - Schválení  Smlouvy o poskytování servisních služeb 
Usnesení č. 3359/2009 (109/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se Smlouvou o poskytování servisních služeb firmou Jaguard s. r. o. městského kamerového 
monitorovacího systému na technologii dodanou společností Gepard s. r. o. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
 
3. Licenční smlouva na užití ortofotomap ORP Strakonice  
Usnesení č. 3360/2009 (110/4) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s podepsáním licenční smlouvy mezi Městem Strakonice a firmou GEODIS BRNO, spol. s r.o. (IČ 
00559709) na poskytnutí licence k výkonu práva užití ortofotomap správního území ORP Strakonice 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
4. MěÚSS:  
A/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 3361/2009 (109/4, 110/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Vladimíra Procházky v období od 7.7.2009 do 30.9.2009  
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu od 7.7.2009 do 
30.9.2009 
III. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Pavla Kadlece v období od 13.7.2009 do 30.9.2009  
s ubytováním v Azylovém domě paní Petry Kunové v období od 20.7.2009 do 31.8.2009  
IV. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 13.7.2009 do 30.9.2009 (p. Kadlec), na dobu od 20.7.2009 do 31.8.2009 (paní Kunová) 
V. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence 
 
B/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 3362/2009 (109/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého, pana Jaroslava Irdzy, pana Naděždy 
Danihelové, paní Evy Pleskačové  na dobu určitou od 1.8. do 30.9.2009 
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II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu 
určitou od 1.8. do 30.9.2009 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
 
5. Majetkové záležitosti 
 
1) MIOS - pokračování v  soudním řízení o odstranění vad díla 
Usnesení č. 3363/2009 (110/1a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci k situaci  stavu reklamace MIOS 
II. Schvaluje  
aby byl požádán Okresní soud Strakonice o pokračování přerušeného řízení č.j. 6C 270/2007 ve věci 
odstranění vad díla u  informačního systému  MIOS.  
 
2) Technické služby Strakonice s.r.o, Raisova 274/I, Strakonice – žádost o odpuštění jednoho 
měsíčního nájmu 
Usnesení č. 3364/2009 (110/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s odpuštěním jednoho měsíčního nájmu paní Janě Zádrapové, Strakonice.  
 
3) Pronájem ploch pro umístění nápojových  automatů  
Usnesení č. 3365/2009 (110/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem 13 ploch určených pro umístění prodejních nápojových 
automatů, z toho 8 ploch v budovách org. STARZ Strakonice, 2 plochy v letním areálu Plaveckého 
stadionu Strakonice, 3 plochy v budovách MÚ Strakonice (1 ks Velké náměstí 3, 1 ks Na Stráži 1319, 
1 ks Jiřího z Poděbrad 772) s následujícím žadatelem za níže uvedených podmínek: 
- AUTOMATY CZ, s.r.o., se sídlem Nádražní 3, Praha 5,  nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši  200.000,- Kč/ročně za všechny plochy + 
DPH 19 %, ve smlouvě bude zakotvena podmínka časové dostupnosti provedení opravy při nahlášení 
poruchy do 2 hod., nájemce bude k nájemnému  hradit paušální částku za služby (el. energie + voda) 
ve výši 1.500,- Kč/měsíc. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  smlouvy. 
 
4) Pronájem plochy pro poskytování služeb pojišťovny občanům v budově pro  odbor dopravy 
MÚ v areálu čp. 772 Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích  
Usnesení č. 3366/2009 (110/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem  plochy cca 2 m2 ve vstupní hale budovy pro odbor 
dopravy MÚ v areálu čp. 772 Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích, která bude využívána pro umístění 
stolu pro poskytování služeb pojišťovny občanům – sjednávání  smluv povinného ručení pro občany, 
kteří přihlašují svá vozidla na odboru dopravy MÚ s následujícím žadatelem za níže uvedených 
podmínek: 
- Česká  podnikatelská  pojišťovna,  a.s. , Vienna Insurance Group,  Budějovická 5, Praha 4, nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 65.000,- 
Kč/rok + DPH v případě, že nájemce bude plátcem DPH.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  smlouvy. 
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5) Uvolněná bytová jednotka č. 006, o velikosti 1+2 v č.p. 580, ul. Svatopluka Čecha, Strakonice  
Usnesení č. 3367/2009 (110/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 006, v domě č.p. 580, ul. Svatopluka Čecha přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 006/580, ul. Svatopluka Čecha, Strakonice 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 1.000 
000,-Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
6) Uvolněná bytová jednotka č. 005, o velikosti 1+2 v č.p. 151, ul. Tovární, Strakonice II  
Usnesení č. 3368/2009 (110/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 005, v domě č.p. 151, ul. Tovární přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 005/151, ul. Tovární, Strakonice II včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 800.000,-
Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
7) Uvolněná bytová jednotka č. 015, o velikosti 1+1 v č.p. 1239, ul. Mládežnická, Strakonice I  
Usnesení č. 3369/2009 (110/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 015, v domě č.p. 1239, ul. Mládežnická přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 015/1239, ul. Mládežnická, Strakonice I 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 
700.000,-Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
8) Žádost o souhlas se stavbou „Rekonstrukce výhybek a staničních kolejí v žst. Strakonice“ 
Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zastoupená  společností H-PRO 
spol. s r.o., Ústí nad Labem 
Usnesení č. 3370/2009 (110/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se stavbou „Rekonstrukce výhybek a staničních kolejí v žst. Strakonice“. Tento souhlas je vydáván pro 
účely územního řízení. 
 
9) Strakonice – intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace – změna zadávací dokumentace pro 
výběr zhotovitele stavby  
Usnesení č. 3371/2009 (110/1a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
v návaznosti na své usnesení č. 2943/2009 se zapracovanými připomínkami poskytovatele finančních 
prostředků,  (Operační program životního prostředí) zadávací dokumentaci  pro otevřené zadávací 
řízení dle zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku zhotovení 
stavebního díla – stavebních prací „Strakonice – intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace“ svazek 1-
5 zadávací dokumentace. 
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asII. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru zajištěním úpravy zadávací dokumentace dle podmínek poskytovatele 
finančních  prostředků (Operační program životního prostředí) ve věci přípravy realizace uvedené 
stavby 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
10)  Výběrové řízení na zhotovitele stavby: „Intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace, 
Strakonice 
Usnesení č. 3372/2009 (110/1a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
vypsat výběrové řízení dle zákona č. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou 
zakázku zhotovení stavebního díla – stavebních prací „Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění 
kanalizace“ dle zadávací dokumentace, svazek 1-5. Vypsání výběrového řízení je podmíněno 
obdržením souhlasného stanoviska k zadávací dokumentaci stavby od poskytovatele finančních 
prostředků (Státní fond životního prostředí).  
II. Jmenuje 
členy  komise pro otevírání obálek ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel   1. náhradník  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  2. náhradník  Ing. Lukáš Srb 
3. člen  Ing. Ludvík Němejc   3. náhradník  Ing. Luděk Míka 

 
dále budou přizváni zástupci společnosti Veřejné zakázky, s.r.o. a zástupci poskytovatele finančních 
prostředků (SFŽP) 
členy komise pro hodnocení nabídek ve složení 
 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys  1. náhradník  Ing.  Pavel Pavel  
2. člen  Ing. Lukáš Srb   2. náhradník  Ing.  Jana Narovcová 
3. člen  Ing. Ludvík Němejc   3. náhradník  Ing.  Luděk Míka 
4. člen  Ing. Václav Šrámek   3. náhradník  Mgr. Ivana Parkosová 
5. člen  Ing. Oldřich Švehla   3. náhradník  Ing.  Jan Blahout 

 
dále budou přizváni zástupci společnosti Veřejné zakázky, s.r.o. a zástupci poskytovatele finančních 
prostředků (SFŽP) 
III. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru města Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti                    
s nadlimitní veřejnou zakázku zhotovení stavebního díla – stavebních prací „Strakonice – intenzifikace 
ČOV  a doplnění kanalizace“. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
11) Cyklotrasa od lávky u Strakonického hradu po mutěnický jez – sanace podloží 
Usnesení č. 3373/2009 (110/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým zadáním stavby: „Cyklotrasa od lávky u Strakonického hradu po mutěnický jez – sanace 
podloží“ společnosti Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice za celkovou cenu díla 
365.247,71 Kč včetně DPH, termín plnění do 14.8.2009. Tato cena je nejvyšší možná za předpokladu, 
že dle geologického posudku nebude materiál těžený z řeky vhodný pro sanaci podloží. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

1) Společnost AWIK House Production, s.r.o., Dlouhá louka 478, Vlachovo Březí – žádost o 
souhlas s požárně nebezpečným prostorem 
Usnesení č. 3374/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
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I. Nesouhlasí 
se zásahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek p.č. 1208/1v k.ú. Strakonice v majetku města 
Strakonice.  
II. Doporu čuje  
žadateli jednat o protipožárním opatření, které zabrání zásahu požárně nebezpečného prostoru na část 
pozemku p.č. 1208/1 v k.ú. Strakonice, vzhledem k tomu, že se jedná o zájmové území města 
Strakonice.  
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
2) Myslivecké sdružení Hájek Modlešovice – žádost o zřízení pole pro zvěř 
Usnesení č. 3375/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemku p.č. 210 v k.ú. Hajská, obec Strakonice o výměře 982m2 
za účelem vytvořením pole pro adaptaci vychované bažantí zvěře do volné přírody, za podmínky 
respektování umístění plánované cyklostezky.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o  výpůjčce na pozemek p.č. 210 v k.ú. Hajská o výměře 982 m2, za účelem 
vytvoření pole pro adaptaci vychované bažantí zvěře do volné přírody,  s Mysliveckým sdružením 
Hájek Modlešovice,  pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce, za 
podmínky respektování umístění plánované cyklostezky. Tento souhlas nenahrazuje souhlas odboru 
životního prostředí Městského úřadu ve Strakonicích.  
III. Nesouhlasí 
na základě vyjádření odboru životního prostředí, s umístěním kachen divokých pro adaptaci do volné 
přírody, na předmětný pozemek 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
3) Pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 3376/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů v objektu Sportovní haly,             
Máchova 1113, Strakonice, konkrétně  kanceláře o výměře 80 m2 nacházející se v  1. poschodí budovy 
vpravo od vchodu následujícímu žadateli za níže uvedených podmínek: 
- bfz  - vzdělávací akademie s.r.o., se sídlem Provazniká 425/16, Cheb, IČO: 27965945, pronájem za 
účelem zřízení kanceláře a školící místnosti společnosti, nájemné ve výši 40.000,- Kč/rok + DPH 19 
%, zálohy na služby pro rok 2009 ve výši 26.000,- Kč/rok, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  smlouvy.  
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
4) Pronájem stánku v Rennerových sadech ve Strakonicích 
Usnesení č. 3377/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytového  prostoru nacházejícího se na pozemku p.č.st. 
3528 v k.ú. Strakonice o výměře 21 m2 s následujícím žadatelem za níže uvedených podmínek: 
- CATERING ST, s.r.o. se sídlem Bezděkovská 371, Strakonice zastoupená jednatelem p. Michalem 
Polatou, bytem Bezděkovská 371, Strakonice, pronájem za účelem zřízení novinového stánku, prodeje 
cukrovinek, zmrzliny, nealko nápojů, rychlého občerstvení, nájemné ve výši 36.000,- Kč/rok + DPH, 
energie budou hrazeny zvlášť,  nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce, do smlouvy bude zakotven závazek nájemce, že pokud se stane plátcem DPH, je povinen  
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oznámit tuto skutečnost pronajímateli a uzavřít dodatek ke  smlouvě o nájmu, týkající se   zvýšení 
nájemného o DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
5) Pronájem části pozemku  p.č. 844/4 v Strakonice  -  žádost o umístění bilbordu  
Usnesení č. 3378/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 844/4 v k.ú. Strakonice  o výměře cca 0,5m2  za účelem umístění 
oboustranného bilbordu o velikosti 100 cm x 200 cm, společnosti  DIORIT, s.r.o., Písecká 284, 
Strakonice, zastoupené Ing. Bc. Radkem Slavíkem, za cenu 2.500,- Kč/rok/ jedna reklamní plocha + 
DPH . 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas architekta Města Strakonice, odboru životního prostředí, odboru 
dopravy a policie ČR.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
6) Karel Vilím, Střelské Hoštice čp. 100 – žádost o pronájem části pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3379/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 239/17 v k.ú. Strakonice o výměře cca 10 m2 , za 
účelem umístění novinového stánku za cenu minimálně 6000,-Kč/rok + DPH.  
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
7) Soňa Tříšková,  Kališnická 1324, České Budějovice – žádost o pronájem pozemku –  tržnice 
v lokalit ě „Pod Hvězdou“ 
Usnesení č. 3380/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  pronájem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 950 m2 , v době konání Václavské 
pouti tj. od 17. 9.2009 do 27.9.2009, za účelem zajištění stánkového prodeje zboží, paní Soně 
Třískové, Kališnická 1324, České Budějovice za cenu 45.000,- Kč po celou dobu nájmu. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
8) Prodloužení nájmu k pronajatým pozemkům pro nájemce pana Ing. Pavla Svobodu ohledně 
pozemků pod ZAVADILKOU  
Usnesení č. 3381/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uveřejněním záměru prodloužení nájemní smlouvy. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 na prodloužením nájemní smlouvy ze dne 29.4.2002 uzavřené mezi Městem 
Strakonice a nájemcem panem Ing. Pavlem Svobodou, jejímž předmětem jsou pozemky parc. č. 246, 
st. parc.č.374 a parc.č. 1606 v kat. území Strakonice (pozemky pod Restauračním zařízení Zavadilka) 
o 10 let (tzn. doba nájmu 40 let s účinností od 1.5.2002), a to za podmínky možnosti odstoupení od 
smlouvy: 
- v případě, že nájemce přestane provozovat provozovnu rychlého občerstvení s posezením, kterou na 
předmětu nájmu vybudoval nebo změní v této provozovně bez předchozího písemného souhlasu 
pronajímatele předmět podnikání  
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- v případě, že nájemce po dobu trvání stavby vybudované na předmětu nájmu nezabezpečí na vlastní 
náklad její řádnou a pravidelnou údržbu, kterou bude zajištěn bezvadný stavebně – technický stav 
stavby, aby nevznikalo nebezpečí požárních, hygienických, estetických a jiných závad, aby 
nedocházelo ke zhoršení architektonického vzhledu ani k  znehodnocení stavby a co nejvíce se 
prodloužila její uživatelnost. Posouzení stavebně- technického stavu je v  kompetenci stavebního 
úřadu (§ 139 zák.č.183/2006 Sb. v  plat. znění). 
- a v případě, že nebude prodloužena doba trvání stavby (jde o stavbu dočasnou).     
HLASOVÁNO: pro 5/1 se zdrž. – schváleno 

 
9) Letiště – uzavření věcného břemene k pozemkům 
Usnesení č. 3382/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení RM č. 3025/2009 z 1.4.2009 
II. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy k pozemkům, na nichž se nachází letiště. 
III. Souhlasí 
s uzavřením věcného břemena ve prospěch občanského sdružení Aeroklub Strakonice ke všem 
pozemkům ve vlastnictví města Strakonice, na nichž se nachází letiště, a to za náhradu  jako roční 
plnění ve výši současného nájemného (včetně inflace). 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
10) Pan Jan Polata, Petrovická 440, Milevsko – žádost o snížení kupní ceny za parkovací stání 
Usnesení č. 3383/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se snížením poplatku za vybudovaná parkovací stání u bytových domů v lokalitě Jezárky na částku 
10.000,-Kč / 1 parkovací stání. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
12) Žádost o souhlas s uložením teplovodních rozvodů na pozemcích  v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 580/20 a 580/31 vše v k.ú. Strakonice  v souvislosti s přípravou stavby 
„Páteřní teplovod v Žižkově ulici“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,  386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 3384/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením teplovodních rozvodů na pozemcích  v majetku města Strakonice p.č. dle KN 480/20 a 
480/31 vše v k.ú. Strakonice  v souvislosti s přípravou stavby „Páteřní teplovod v Žižkově ulici“,  dle 
sazebníku. Uložení teplovodu musí být provedeno v souběhu prací a v koordinaci s akcí  města 
Strakonice „Stavební úpravy ulice Žižkova, Strakonice“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
13) Žádost o souhlas s uložením teplovodních rozvodů na pozemku ve spoluvlastnictví města 
Strakonice (1181/8251) p.č. dle KN st. 779 v k.ú. Strakonice  v souvislosti s přípravou stavby 
„Teplofikace ulice Husova“.  
Žadatel: TEPLÁRNA STRAKONICE  a.s., Komenského 59,   
386 43 Strakonice. 
Usnesení č. 3385/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením teplovodních rozvodů na pozemku ve spoluvlastnictví (1181/8251)  města Strakonice p.č. 
dle KN st. 779 v k.ú. Strakonice  v souvislosti s přípravou stavby „Teplofikace ulice Husova“, dle 
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sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
14) Zhotovitel projektové dokumentace „Oprava komunikace Zvolenská, Strakonice“ 
Usnesení č. 3386/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým zadáním zakázky Ing. Pavlu Bláhovi, Písecká 290, 386 01 Strakonice za cenu 283.000,- Kč 
včetně DPH s termínem plnění do 49 týdnů od podpisu SoD. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
15) Žádost o uzavření smlouvy o vybudování parkovacích míst v souvislosti s realizací nástavby 
na Palackého náměstí č.p. 392  
Žadatel: Jaroslav Sulán, Tržní 281, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3387/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č. 3218/2009 ze dne 27.5.2009. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o vybudování 4 parkovacích míst dle usnesení  RM č. 823/2004 ze dne 
14.7.2004 a č. 3149/2009 ze dne 13.5.2009 a s rozložením platby 100.000,- Kč na dvě splátky po 
50.000,- Kč. První splátka bude uhrazena před vydáním stavebního povolení a druhá před kolaudací 
stavby. 
III. Ukládá 
majetkovému odboru zapracovat do smlouvy vhodný způsob zajištění závazku dle bodu II. 
IV. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
16) Stavba oplocení mezi pozemky p.č. 384/6  a p.č. 565/24 vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 3388/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby bylo zahájeno stavební řízení o odstranění  stavby oplocení mezi pozemky p.č. 384/6, 
v podílovém vlastnictví manželů Jana a Jindřišky Brušákových (ideální polovinou), Mgr. Jaroslavy 
Prokopové (ideální polovinou), a p.č. 565/24, komunikace pro pěší, ve vlastnictví města Strakonice, 
vše v k.ú. Strakonice.   
II. Souhlasí 
s odstraněním oplocení mezi pozemky p.č. 384/6 a a p.č. 565/24 na náklady města Strakonice. 
III. Souhlasí 
s osazením zábradlí mezi pozemek p.č. 384/6 a p.č. 565/24.  
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
17) Komerční banka a.s.  
Usnesení č. 3389/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí   
s udělením výjimky – nezvýšení nájemného o DPH ve výši 19 % z pronajatých nebytových prostorů 
v objektech čp. 270 a 1319 v ul. Na Stráži ve Strakonicích nájemci Komerční bance, a.s. pro rok 2009. 
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HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
18) Komerční banka, a.s. – Nájemní smlouva na pronájem části pozemku 
Usnesení č. 3390/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
vzhledem k tomu, že se jedná o pronájem parkovacích míst (zdanitelné plnění) s výpovědí z nájemní 
smlouvy s výpovědní lhůtou tři měsíce, uzavřené mezi Městem Strakonice a Komerční bankou , a.s., 
Praha 1 , Na příkopě 33 čp. 969, ze dne 30.12.2004. 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné výpovědi. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
19) Pronájem garážových  stání v bytových  domech čp. 1391 a  1392 v  ul. Leknínová ve 
Strakonicích 
Usnesení č. 3391/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením nájemních smluv na pronájem garážových  stání v bytových  domech čp. 1391 a 1392 v  
ul. Leknínová ve Strakonicích s následujícími žadateli za níže uvedených podmínek: 
- p. René Široký, bytem Leknínová 1392, Strakonice - garážové stání v domě Leknínová  čp. 1392 
- p. Miroslav Motejzík, bytem Leknínová 1391, Strakonice - garážové stání v domě Leknínová     čp. 
1391,  
nájemní smlouvy budou   uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 
300,- Kč/měsíc/jedno garážové stání + DPH 19 %, služby budou hrazeny zvlášť (el. energie).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv.   
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
20)  Výběrové řízení na zhotovitele stavby: „Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská“ 
Usnesení č. 3392/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
protokol o otevírání obálek s nabídkami a dále zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v souvislosti 
s výběrem zhotovitele stavby: Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská“ 
 
 
 
II. Souhlasí 
v souvislosti s otevřeným výběrovým řízením na zhotovitele stavby: „Rekonstrukce a modernizace 
ÚV Hajská“ s  vyřazením nabídek nesplňujících zákonné požadavky  a požadavky zadavatele, jedná se 
o uchazeče: 

� HAKOV, spol. s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice 

� Sdružení firem AQUA-STYL, spol. s.r.o., a PRIMA, a.s., U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice 

III. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení dle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., v souvislosti s výběrem 
zhotovitele stavby: „Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská“. Nejvýhodnější nabídku podala 
společnost: „Sdružení firem ALDAST, spol. s.r.o., a ZNAKON, a.s., 5 května 149, 386 01 Strakonice 
s nabídkovou cenou ve výši 59.974.000,- Kč bez DPH ( 71.369.060,- Kč včetně DPH ). 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo, přičemž smlouva bude obsahovat, že dílo bude 
zahájeno po písemné výzvě města Strakonice v návaznosti na přiznání dotace. 
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HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
21) Lucie Chvojková – žádost o prodloužení nájemní smlouvy na startovací bytovou jednotku 
Usnesení č. 3393/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy ke startovací bytové jednotce č. 09, v ul. Stavbařů, č. p. 204 pro paní 
Lucii Chvojkovou na dva roky, tedy do 28. 2. 2011. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
22) Michaela Hudcová, Přední Ptákovice 143, Strakonice – žádost o výjimku ze Zásad 
hospodaření s byty v majetku města Strakonice 
Usnesení č. 3394/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
doporučení komise na nové projednání žádosti o udělení výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve 
vlastnictví města Strakonice schválených ZM dne 15.10.2003 a 22.6.2005 a 25. 6. 2008                         
pí. Michaele Hudcové, bytem Přední Ptákovice, č.p. 143, Strakonice až po vyřešení majetkových 
vztahů mezi manžely a uhrazení závazků vůči městu Strakonice.  
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
23) Jaroslava Kvardová, č. p. 1255, ul. Obránců Míru, Strakonice – žádost  o potvrzení 
přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 3395/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Jaroslavě Kvardové č. p. 1255, ul. Obránců Míru, 
Strakonice, k b. j. o vel. 3+1, č. b. 017 v 5. patře po Václavu Kvardovi. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
24) Václav Hanuš, č. p. 49, ul. Heydukova, Strakonice II – žádost o potvrzení přechodu nájmu 
bytu 
Usnesení č. 3396/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Václavu Hanušovi, č. p. 49, ul. Heydukova, Strakonice, 
k b. j. o vel. 2+1, č. b. 01 v 1. patře po Václavu Hanušovi. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
25) Lenka Soukupová, bytem Mírová 776, Strakonice – žádost o podnájem bytu pro paní 
Marcelu Šišpelovou 
Usnesení č. 3397/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v  souladu s ust. § 719 oz., s podnájmem b.j. č. 007 v domě č.p. 776, ul. Mírová nájemce paní Lenky 
Soukupové pro paní Marcelu Šišpelovou (+ 2 osoby)  na dobu od 1.8.2009 do 31.7.2010 s tím, že 
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podnájem byl schválen na dobu určitou a skončí uplynutím této doby. Po skončení podnájmu 
podnájemce nemá právo na náhradní byt ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému, udělit souhlas s podnájmem žadateli. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
26) Roman Lacko – žádost o výměnu bytu  
Usnesení č.3398/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost pana Lacka o výměnu bytu. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
27) Marie Hubená – žádost o souhlas s darováním bytu  
Usnesení č. 3399/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s darováním bytové jednotky č. 644/02 v ul. Tržní, Strakonice panu Janu Hubenému, bytem tamtéž, za 
podmínky, že desetileté předkupní právo města Strakonice k tomuto bytu zůstane zachováno. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
28) Uvolněná bytová jednotka 1+1 č. b. A46 v domě č. p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice  
Usnesení č. 3400/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+1 (43,93 m2), č. b. A46 v domě                   
č. p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem Karlem Petelem, bytem Hajská 27, Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
29) Uvolněná bytová jednotka 2+1 č. b. A04 v domě č. p. 613, ul. Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 3401/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 2+1 (72,20 m2), č. b. A04 v domě                   
č. p. 613, ul. Budovatelská, Strakonice, s panem Jaroslavem Pohlodkem, bytem Komenského 115, 
Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
30) Uvolněná startovací bytová jednotka 1+0 č. b. 012 v domě č. p. 205,  ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 3402/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu startovací bytové jednotky o velikosti 1+0 (29,80 m2), č. b. 012 v domě 
č. p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Patricií Sarišskou, bytem Přešťovice 24, v případě odmítnutí 
bytové jednotky je stanovena náhradnice slečna Michaela Zelinková, Obránců Míru 1257, Strakonice.   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
31) Uvolněná startovací bytová jednotka 1+0 č. b. 014 v domě č. p. 204, ul. Stavbařů, Strakonice  
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Usnesení č. 3403/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu startovací bytové jednotky o velikosti 1+0 (29,80 m2), č. b. 014 v domě 
č. p. 204 , ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Janou Michálkovou, bytem Řepice 12, Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
32) Uvolněná startovací bytová jednotka 1+1 č. b. 005 v domě č. p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 3404/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 2976/2009, týkajíce se uzavření nájemní smlouvy na startovací bytovou jednotku s panem 
Dušanem Andrlem. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu startovací bytové jednotky o velikosti 1+1 (56,20 m2), č. b. 005 v domě 
č. p. 206 , ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Markétou Lancovou, bytem Katovice 280.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
33) Uvolněná startovací bytová jednotka 1+1 č. b. 005 v domě č. p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 3405/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu startovací bytové jednotky o velikosti 1+1 (56,20 m2), č. b. 006 v domě 
č. p. 205 , ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Michaelou Bartáčkovou, bytem Nádražní 402, Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
34) Uvolněná bytová jednotka 1+1 č. b. 013 v domě č. p. 799, ul. Husova, Strakonice  
Usnesení č. 3406/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+1 (53,57 m2), č. b. 013 v domě                     
č. p. 799, ul. Husova, Strakonice, s paní Marií Pavolkovou, bytem Stavbařů 204, Strakonice.   
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
35) Jmenování nového člena bytové komise paní Jany Hůdové  
Usnesení č. 3407/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se jmenováním paní Jany Hůdové, bytem Dražejov 340, Strakonice novým členem bytové komise 
s hlasem poradním. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
36) Nájemci v domě s č.p. 781, 782, 791 a 792 v ul. Husova – žádost o nátěr fasády  
Usnesení č. 3408/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
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s nátěrem fasády v domě s č.p. 781, 782, 791, 792  v ul. Husova před prodejem  b.j. do osobního 
vlastnictví stávajícím nájemcům. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
37) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele stavby: „Oprava lávky 
sídliště Mlýnská – náhon, Strakonice“ 
Usnesení č. 3409/2009 (110/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Oprava lávky sídliště Mlýnská – náhon, Strakonice“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností SaM silnice a mosty a.s., závod České Budějovice, 
Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice za celkovou cenu díla 1.309.627,16 Kč včetně DPH, 
termín plnění do 30.11.2009. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
38) Zadávací řízení na dodavatele stavby Základní škola Strakonice, Povážská 263, Strakonice 
Usnesení č. 3410/2009 (110/1) 
Rada města  
I.Se seznámila  
A/ s Námitkou  uchazeče proti „Rozhodnutí zadavatele o  vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení“ 
podanou dne 20.07.2009 společností  BERGER  BOHEMIA  a.s.,  Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČ 
45357269 . 
B/ s Námitkou  uchazeče proti „Rozhodnutí zadavatele o  vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení“ 
podanou dne 21.07.2009 společností  BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 
28402758. 
II. Schvaluje 
„Rozhodnutí zadavatele o přezkoumání námitek“ – podaným námitkám  stěžovatele:   
A/ BERGER  BOHEMIA  a.s.,  Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČ 45357269 – se nevyhovuje. 
B/ BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758 – se nevyhovuje. 
III. Pov ěřuje  
starostu města k  oznámení Rozhodnutí zadavatele o přezkoumání námitek s výrokem “podaným 
námitkám se nevyhovuje“ stěžovatelům. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 

 
 
 
 
6. TS - zvýšení nájemného dle zákona č.107/2006 Sb.,s platností od 1.1.2010 
Usnesení č. 3411/2009 (110/8) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
– s jednostranným zvýšením nájemného u 369 bytových jednotek, v majetku města Strakonice  
dle  zákona č.107/2006 Sb., s platností od 1.1.2010 na cílovou hodnotu měsíčního nájemného  
a to: 
základní nájemné:                  272 b.j.    53,49 Kč/m2   
základní nájemné  
pro byty se sníženou kvalitou:                 24 b.j.    48,14 Kč/m2    
dvojnásobek zákl.náj.       68 b.j.    53,49 Kč/m2 
dvojnásobek zákl.náj. 
pro byty se sníženou kvalitou:          5 b.j.    48,14 Kč/m2 
II.Ukládá 
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-společnosti TS Strakonice s.r.o provést  jednostranné zvýšení nájemného a to na základě příslušných 
ustanovení zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu  
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 
150/2009 Sb. s platností od 1.1.2010  
- jednostranné zvýšení oznámit nájemcům bytů písemnou formou a to nejpozději 3 měsíce před  
účinností zvýšení tj. před 1.1.2010. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
7. Rozpočtová   opatření   č.  59 - 68 
Usnesení č. 3412/2009 (110/10) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 59  ve výši  160 000,- Kč  
Navýšení rozpočtu na položce odměny uvolněných zastupitelů města včetně povinného pojistného na 
zdravotní a sociální pojištění ve výši odměny uvolněného místostarosty, jehož funkce skončila a dle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mu náleží odměna ještě tři měsíce po ukončení 
funkce. 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.    
RO  č. 60  ve výši  30 000,- Kč  
Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro ZŠ Dukelská, Strakonice na realizaci projektů „Prevence 
sociálně patologických jevů u dětí se specifickými poruchami učení“ a  „Prevence sociálně 
patologických jevů u nadaných dětí se specifickými edukačními potřebami“ .  
RO  č. 61  ve výši  30 659,- Kč  
Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu  „Mateřské školy Strakonice – návštěva 
centra ekologické výchovy Dřípatka“. 
RO  č. 62  ve výši  80 000,- Kč  
Grant z Jihočeského kraje na realizaci projektu  „Propagační materiály pro turisty a návštěvníky města 
Strakonice“. 
RO  č. 63  ve výši  50 000,- Kč  
Grant z Jihočeského kraje na realizaci projektu  „Tradiční pozvání do Strakonic“. 
RO  č. 64  ve výši  65 000,- Kč  
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro MěKS na realizaci projektu  „SALVE CARITAS – 
SALVE VITA“. 
RO  č. 65  ve výši  15 073,- Kč  
Dotace ze státního rozpočtu na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu pro město 
Strakonice. 
RO  č. 66 ve výši  550 000,- Kč  
Investiční grant z Jihočeského kraje na projekt „Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol -  
rekonstrukce objektu bývalé MŠ speciální ul. Stavbařů ve Strakonicích“. 
RO  č. 67  ve výši  18 500,- Kč  
Dotace ze státního rozpočtu na zajištění výdajů pověřené obce vzniklých v souvislosti s konáním 
voleb do Evropského parlamentu pro obec Slaník konaných ve dnech 5. a 6. června 2009. 
RO  č. 68  ve výši  23 440,- Kč  
Příspěvek Jihočeského kraje na hospodaření v lesích. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 59 – 68  provést. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
8. MP - Schválení  Dohody o zrušení a vypořádání smlouvy o dílo 
Usnesení č. 3413/2009 (110/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s Dohodou o zrušení a vypořádání smlouvy o dílo mezi Městem Strakonice a firmou Gepard s. r. o. 
Pardubice 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem Dohody o zrušení a vypořádání smlouvy o dílo 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
9. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 3414/2009 (110/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném pořádku, 
ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001, o 
některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a) na sobotu 22. srpna 2009 - koncert - živá hudba - Pianko, Šafrán - Podskalí, ostrov - pořádá 
Michal Polata, Bezděkovská 371, 386 01 Strakonice - od 22:00 hodin do 24:00 hodin. 
HLASOVÁNO: pro 5/1 se zdrž. – schváleno 
 
10. Financování výstavby Základní školy Povážská 
Usnesení č. 3415/2009 (108/16) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
na základě usnesení ZM č. 616/ZM/2009 ze dne 22. dubna 2009 zaslat výzvu k podání nabídky na 
realizaci služby poskytnutí bankovního investičního úvěru ve výši do 200 000 000,- Kč za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě. 
II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:  
1. Ing. Pavel Vondrys      
2. Ing. Jitka Šochmanová     
3. p. Hana Vaňková      
4. Ing. Luděk Joza      
5. Ing. Řeřábková Libuše    
náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek: 
1. Ing. Pavel Pavel 
2. p. Dana Dubová 
3. Ing. Eva Jankovcová 
4. p. Eva Rabová 
5. Bc. Vacková Miluše 
III. Ukládá 
vedoucí odboru finančního zajistit plnění veškerých úkolů při zadání této veřejné zakázky 
HLASOVÁNO: pro 5/1 proti – schváleno 
 
11. Zápis z 36. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 3416/2009 (110/9) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z 36. jednání projektu Otavské plavby ze dne 17. června 2009. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
12. Sdružení zdravotně postižených v ČR – použití znaku města na plakát 
Usnesení č. 3417/2009  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice na plakát k XII. Setkání seniorů. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
13. VŘ na pozici ředitele  Šmidingerovy knihovny Strakonice 
Usnesení č. 3418/2009  
Rada města po projednání 
I. Vyhlašuje 
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výběrového řízení na pozici ředitele (ředitelky) Šmidingerovy knihovny Strakonice.  
II. Pověřuje 
Mgr. Parkosovou ve spolupráci s Mgr. Stropnickou zveřejněním a organizací výběrového řízení. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                             Ing. Pavel Pavel 
        starosta                                                   místostarosta                      


